Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów
Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów
należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) dla
inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego;
2) prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom;
3) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, opinii i innych stanowisk wymaganych
przepisami prawa w ramach kompetencji Wydziału;
4) przygotowywanie i wydawanie za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców dla
Dzielnicy wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
5) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań dla Głównego Urzędu
Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
6) przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego;
7) podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);
8) współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu
usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań
w m.st. Warszawie;
9) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania, przenoszenia na rzecz innej osoby
oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu
i przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania, dotyczących inwestycji
stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15.000 m2,
o wysokości do 30 m, z zakresu dróg gminnych, jednakże z wyłączeniem inwestycji
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz
organizacji międzynarodowych, a także naczelnych i centralnych organów
administracji;
10) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy;
11) przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie odwołań do organu II instancji;
12) podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie spraw wynikających
z zadań Wydziału;
13) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji spraw
niezakończonych;
14) wydawanie opinii na wniosek innych jednostek, a w szczególności opiniowanie
projektów podziałów geodezyjnych na wniosek Biura Geodezji i Katastru;
15) opracowywanie koncepcji i przygotowywanie planów oraz opracowań związanych
z rozwojem urbanistycznym i zagospodarowaniem przestrzennym Dzielnicy;

16) wykonywanie, we współpracy z Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów oraz
Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Wilanów, czynności
w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym tworzenie koncepcji
architektonicznej;
17) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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